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تاونس نم طختلا  ,طي عإلاو  ,داد معلاو ,ل لا  ,قاش .
ةيلمع  VICOةصق حاجن ،ةلزعنم اﻩروذجف دتمت ىلإ
تسيل
،ةمئالم ىلإ لوبرتنأ قلا  ,نر حلا  ,يدا علاو ، ,نيرش
اًعم ىلإ ليوحت ةمظنم ،ةميدق داكت نوكت ريغ
دقلو انلصوت
وأ امﺁ لاق ،سيئرلا " لوبرتنأ لبقتسملا ".
ضأ  ,ىح فظوم ,و برتنألا  ,لو ف ,ي نامألا ,ة ماعلا ,ة
,ا تب  ,خيرا  11ليأ  ,لو /س  ,ربمتب  ، 2001يح ,ث
ب •  ,أد نلوّحت
 ,سي م ,ن ملا  ,شﻩد نذإ نأ كي  ,نو ﺁرم ,ز يلمعلا  ,تا
نو لع ,ى م  ,راد لا  ,ةعاس ليط ,ة يأ  ,ما سألا  ,عوب  .لو
لمعي ,
اًرود ساح  ,اًم ف ,ي يلمع ,ة  VICOتلا ,ي تما  ,تد لع ,ى
،قيسنتلاو يذلا لغتشي ىلع رادم ،ةعاسلا ق ,د ىدأ
ثالث تارّاق ثالثو قطانم ةينمز .
، ,تالاص ملا  ,ةامس موظنم ,ة  ، I-24/7تلا ,ي ت  ,لص
 , Secretary General Ronald K. Noble toldلض نتموظنم ,ا يملاعلا ,ة نومأملا ,ة طتملاو  ,ةر ّو تالل
delegates his vision for the 21st Century
فب •
was for the INTERPOL network to be more
يلمع ,ة  VICOم ,ن يناملأ ,ا لإ ,ى نامأ ,ة برتنألا  ,لو
aggressive, alert, resourced and
responsive.
اننادلب عألا  ,ءاض لا  ، 186 ,كمأ ,ن بت  ,لدا ص  ,رو
عيمج
ةيزﺁرملا ،ةينطولا الو اميس يف ايروﺁ ةيبونجلا مانتيفو ايدوبمﺁو ةدنلياتو
ةماعلا ىلإو عيمج بتاكملا
ايناملأو ادنﺁو .
، ,ةرو مب ,ا ﻩيف ,ا عاوق ,د نايبلا  ,تا صاخلا ,ة لاب  ,اند ) (DNAعاوقو ,د نايبلا  ,تا
مﺁ • ,ا نأ عاوق ,د نتانايب ,ا طتملا
تدعاس ةطرش طوطخلا ةيمامألا لاوط ةرتف ع ةيلم  . VICOنيحو نأ  ,لز تكملا ,ب
ةصاخلا ،روصلاب
,ة ف ,ي يناملأ ، ,ا ف ,ي س  ,قاي يلمع ,ة  ، VICOم  ,يتئا ص  ,ةرو م  ,ةذوخأ ف ,ي قوم ,ع
حتالا  ,يدا لل  ,ةطرش يئانجلا
برتنألا  ,لو ماعلا ، ,ة ص  ,ترا عاق  ,ةد نتانايب ,ا يرفلا  ,ةد تلا ,ي ت  ,مض ثﺁأ ,ر م ,ن
ميرجلا ,ة سرأو  ,اﻩل لإ ,ى نامأ ,ة

ص  ,رو سالا  ,لالغت نجلا  ,يس فطألل ، ,لا م ,ع حو ,د انت صختملا  ,ةص ف ,ي يل ، ,نو
ن  ,فص يلم  ,نو ص  ,ةرو م ,ن
ف ,ي نليات  ,ةد يروﺁو ,ا يبونجلا ,ة نﺁو  ,اد نتيفو  ,ما يدوبمﺁو ,ا لدأب ,ة م ,ن م  ,حرس
ﺁرم  ,اًز يوزتل ,د قيقحتلا  ,تا
ةميرجلا تطبض يف ناكم رخﺁ نم ملاعلا .
نكمم ً,ا ل  ,الو جو  ,دو حو  ,انتد ينعملا ,ة ب  ,نوؤش جإلا  ,مار ختملا ، ,صص تلا ,ي
ملو • نكي بلا  ,ءد يلمعب ,ة VICO
نلري  ,ةد لاو  ,ديوس كلمملاو ,ة حتملا ، ,ةد يرفو ,ق نئاربخ ,ا م ,ن  50لب  ,اًد ع  ,اًوض
ت  ,مض بخ  ,ءار م ,ن نلا  ,جيور أو
ةءاسإلا اًيسنج ىلإ __________ لافطألا لالغتساو كلت ةءاسإلا ىلع تنرتنإلا .
يذلا ىنافتي يف ةحفاكم
رمتسملا ىلع ىدم تاونسلا ةقباسلا ةقرفأل كرّحتلا ءازإ ،ثادحألا يتلا اﻩيمسن
رشنلا •
نادلبلا ضعألا ءا بقع عوقو تاءادتعا ةيباﻩرإ ثادحأو ةيمارجإ بﺁ  ,ىر وأ ﺁ  ,ثراو
ةقرفأ  ، IRTيف
ةدنليات يرف ,ق حت  ,ك ّر تمتي ,ع ب ، ,ةربخلا مو  ,ا لاز ﻩ  ,اذ يرفلا ، ,ق تح ,ى ،نﺁلا
ةيعيبط حاتأ انل نأ لسرن ىلإ
 ,ةطرش يكلملا ,ة يدنلياتلا ,ة ضإ  ,ةفا لإ ,ى ﻩجأ  ,ةز لا  ,ةطرش يدنكلا ,ة يدوبمكلاو ,ة
جوم  ,اًدو نﻩ  ,كا مل  ,ةدعاس لا
ةيمانتيفلاو ىلع عمج لدابتو ةلدألا تاذ ةلصلا ةيلمعب . VICO
نتاربخ ,ا ندراومو ,ا عتل  ,دو لع ,ى لب  ,انناد عألا  ,ءاض مب  ,دودر في  ,قو فلكلا ,ة .
نحن • لصاون رارمتساب زيزعت
تكم ,ب قيقحتلا  ,تا يئانجلا ,ة ملألا  ,ينا ف ,ي فر ,ع يومتلا ,ﻩ تلا  ,يريود ع ,ن
يفف ةيلمع  ، VICOحجن ءاربخ
نم سا  ,جيتارت ةي يّأ  ,اﻩتُد خش ، ,اًيص ب  ,لذ تكم ,ب تالا  ,لاص نلاو  ,رش ف ,ي
ﻩجو  . VICOبقع ،كلذ ءزجﺁو
نم لاسرإ لﺁ نم روّصلا ةﻩومملا كملاو  ,ةفوش لإ ,ى يمج ,ع تاكملا ,ب يزﺁرملا ,ة
لوبرتنألا ﻩدﻩج دﺁأتلل
طئاسوو مالعإلا ف ,ي ﺁ ,ل حنأ  ,ءا علا  ,ملا  .صو  ,ةرو  VICOﻩومملا ,ة منإ ,ا ت  ,لّد
ةينطولا ةزﻩجأو ةطرشلا
لوب يأ ,ة ق  ,ةيض خأ  ,ىر ف ,ي علا  ,ملا ت ,م ﻩيف ,ا سا  ,مادخت ينقت ,ة يومتلا ,ﻩ
ىلع ﻩتيّن ،ةيمرجلا الو فرعي رتنألا
يريودتلا كلت  .دقو رﺁذ عيمج نييفحصلا نيذلا انثدحت مﻩعم نأ راﻩظإ
يلمع ,ة برتنألا  ,لو يملاعلا ,ة لوألا ,ى قلل ,ضب لع ,ى ش  ,صخ ي  ,ﻩبتش نوكب ,ﻩ
ﻩجو ، VICOﻩوّمملا يف س  ,قاي
يذلا تفل ﻩابتنا ملاعلا ىدأو ىلإ رشن  12 000ربخ يف فلتخم ءاجرأ علا  ,ملا
اًيدتعم ىلع ،لافطألا وﻩ
ةعاس ىلوألا يتلا تلت ةوعدلا ةيملاعلا يتلا اﻩﻩجو لوبرتنألا خيراتب . 2007/10/8
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ةصنملا يتلا كمي ,ن برتنألل  ,لو ﻩنم ,ا سرإ  ,لا سر  ,ةلا ضاو  ,ةح حّومو  ,ةد لإ ,ى
دقل • تحبصأ ةيلمع VICO
اولواح برﻩلا وأ بتخالا ، ,ءا ﻩدافم ,ا نأ ش  ,ةكب برتنألا  ,لو نوكملا ,ة م ,ن ﻩجأ  ,ةز
نيمرجملا نييلودلا امنيأ
لا  186 ,عألا  ,ءاض نبتاكمو ,ا يزﺁرملا ,ة ينطولا ,ة ندراومو ,ا عمتجملا ,ة نتاربخو ,ا
لا  ,ةطرش ف ,ي لب  ,انناد
ي جملا  ,نيمر يدحتو ,د كم  ,مﻩنا يجوتو ,ﻩ ﻩتالا  ,ما لإ  ,مﻩي تو  ,مﻩفيقو
لع ,ى بت  ,ن ّ
انلئاسوو ةيجولونكتلا تس  ,دعاس
امنيأ اوناﺁ .
مادختساب ةكبش ،لوبرتنألا يتلا ﻩظ  ,تر يلج ً,ا م ,ن خ  ,لال يلمع ,ة  ، VICOق ,د
نإ ةردق درلا يطرشلا ةيملاعلا
أوسأ تالامتحالا  :ثحبلا اًيملاع نع يباﻩرإ لوﻩجم ةيوﻩلا ططخي لتقل نييالملا
ص اًدادعتسا ةﻩجاومل
تمم ُ
 ,يجو وأ ن  ,يوو  .ﻩو  ,اذ يدﻩتلا ,د ﻩ ,و لا  ,يذ غبني ,ي نأ كي  ,نو ش  ,انلغا ،لوألا الو
نم سانلا ساب  ,مادخت س  ,حال لويب
 ,لو ساوب  ,ةط ش  ,ةكب م  ,ةدوّز مب  ,كال يّج ,د م ,ن ملا  ,نيفظو ﻩجمو  ,ةز عملاب  ,تاد
نكمي يدصتلا ل ,ﻩ الإ بع ,ر برتنألا
ةمئالملا ةلوممو اليومت اديج .
لع ,ى جنا  ,تازا خأ  ,ىر ﻩتققح ,ا لا  ,ةطرش ف ,ي لتخم ,ف حنأ  ,ءا علا  ,ملا م ,ن خ  ,لال
اوحمساو يل نأب سأ  ,طل لا  ,ءوض
لوبرتنألا يف اذﻩ ماعلا طقف :
 ، 2007تﻩبتشا تاطلس ذافنإ نوناقلا ةيكيسكملا ف ,ي نأ  11م  ,اًرفاس ف ,ي لحر ,ة
يف • ﺁ نونا يناثلا  /رياني
سإب  ,ايناب ﺁ  ,اونا لمحي  ,نو ج  ,تازاو س  ,رف م  ,ةروّز  .تدأو قتلا  ,تايص ف ,ي عاوق ,د
يوج ,ة ب  ,تأد ف ,ي يردم ,د
سا  ,ثادحت قرف ,ة مع ,ل ت  ,مض لثمم  ,ني م ,ن ع  ,ةد لب  ,ناد ﻩ ,ي بق  ,صر نويلاو  ,نا
نايب  ,تا برتنألا  ,لو لإ ,ى
 ,ايناب يﺁرتو ,ا يالولاو  ,تا حتملا  ,ةد مو  ,نيفظو م ,ن حو  ,ةد برتنألا  ,لو ينعملا ,ة
كملاو  ,كيس نلوبو  ,ةد سإو
زﺁرم تايلمعلا قيسنتلاو  .مو ,ن خ  ,لال معلا ,ل ملا ، ,كرتش صوت  ,انل لإ ,ى ﺁ  ,فش
راجتالاب يف رشبلا نمو
رش ناﺁ ,ت معت ,ل ف ,ي علا  ,قار عو  ,دد م ,ن لبلا  ,ناد يبروألا ,ة يالولاو  ,تا حتملا  ,ةد
ش  ,ةكب يلود ,ة يرﻩتل ,ب بلا ,
،ادنﺁو اندعاسو يف اﻩكيكفت .
,ت  ، 2007بلط ,ت نّم ,ا طبار ,ة ق  ,ةدا لا  ,ةطرش ف ,ي قطنم ,ة كلا  ,يبيرا قت  ,ميد
يف • قايس ﺁ  ,سأ علا  ,ملا يكيركلل
نم لجأ ثادحتسا موظنم ,ة طتم  ,ةر ّو بقارمل ,ة جلا  ,تازاو ملاو  ,نيرفاس  .جيتنب ,ة
نوعلا نادلبلل ةفيضمُلا
ت مئاوق نيرفاسملا مﻩتازاوجو عم
ةقطنم يبيراكلا لوأ ةقطنم يف ملاعلا نراق ُ
،كلذ تراص
ن  ,تبص نتموظنم ,ا لماكتملا ,ة
 ,لو  .فو ,ي طإ  ,را ﻩ  ,اذ معلا ,ل نمألا ,ي ميلقإلا ، ,ي ُ
دويق عاوق ,د نايب  ,تا برتنألا

 ,او بربو ، ,ادو جو  ,رز ماﻩبلا ، ,ا بربو ، ,سودا كينيمودو ، ,ا نيرغو ، ,ادا نايغو ، ,ا
مأل ,ن حلا  ,دود ف ,ي غيتنأ
،سي سو  ,اتنا سول ، ,اي سو  ,تنا نف  ,تنس رغو ني ، ,نيدا ينيرتو  ,داد بوتو ، ,وغا
،اكياماجو تناسو يﺁ  ,ست فينو ,
,ت حف ، ,بس ب ,ل عباتو ,ت يمج ,ع لت ,ك لبلا  ,ناد سا  ,مادخت لت ,ك موظنملا ,ة
لذو ,ك ل  ,سي كل  ,سأ علا  ,ملا يكيركلل
ترجأو ذئذنم رثﺁأ نم  3,5نويلم صقت رمثأ نع ام ال لقي نع  550ةقباطم ).(hit
يأ  ,اًض جاحب ,ة لإ ,ى عد ,م يم  ,يناد  .سرأف ,ل ئر  ,سي برتنألا ,و ل لإ ,ى قطنم ,ة
كل ,ن قطنم ,ة كلا  ,يبيرا ناﺁ ,ت
زاﻩج ةطرشلا ةينطولا يف بونج ايقيرفإ عم  75نم ﻩيفظوم عو  ,دد م ,ن حولا  ,تاد
يبيراكلا بئان دئاق
لع ,ى ﺁ  ,فش جفتملا  ,تار مل  ,ةدعاس شأ  ,انئاق شو  ,انتاقيق ف ,ي لت ,ك قطنملا ، ,ة
ملا  ,ةدوّز ب  ,بالكلا بردملا ,ة
ىلوألا يف ،خيراتلا ىدترا وفظوم ةطرشلا مﻩتازّب ةينطولا عبقو  ,مﻩتا تلا ,ي
انتدعاسملو عيمج ًا  .ةرّمللو
اورﻩظيُل مﻩنأ اوناﺁ كانﻩ ميدقتل نوعلا ءزجﺁ نم ةعومجملا ةيطرشلا ةيلودلا .
لمحت راعش لوبرتنألا
,ة عبو ,ض ش  ,تاﺁر يودألا ,ة لإ ,ى م  ,ةلكش قألا  ,صار لتاقلا ,ة لﱠقملا  ,ةد حفاكمل ,ة
نيح • نتﻩبن ,ا لبلا  ,ناد يقيرفإلا
اﻩنأ تناﺁ ةجتنم يف ،نيصلا س ترفا ىلإ غنيجيب بلطأل اًيصخش ةدعاسم يزو ,ر
ايرالملا يتلاو دقتعي
 ,تلص لع ,ى در جيإ  ,يبا ف  ,يرو  .فو ,ي غ  ,نوض ب  ,ةعض شأ ، ,رﻩ ساو  ,اًدانت لإ ,ى
مألا ,ن علا  ,ما لا  ,ينيص حف
برتنألا  ,لو ينعملا ,ة حفاكمب ,ة يوزتلا ، ,ر ﺁ  ,تفش لا  ,ةطرش لا  ,ةينيص تكملاو ,ب
مولعم  ,تا ﻩتقلت ,ا م ,ن حو  ,ةد
يف غنيجيب اًميظنت اًيمارجإ تطبضو  24 000ةوبع نم صارقأ ايرالملا ةدلقملا .
يزﺁرملا ينطولا
 ،تﻩجاو ايناتيروم اًميظنت اًيمارجإ نم اكيرمأ ةيبونجلا يرﻩتل ,ب خملا  ,تارد ﺁ  ,نا
يف • رايأ  /ويام 2007
 ,نييا ف ,ي ط  ,ةرئا طبﻩ ,ت ف ,ي م  ,جرد يغ ,ر سر  ,يم  .سرأ ,ل برتنألا  ,لو لإ ,ى
دق لسرأ  600غﺁ ,م م ,ن ﺁوكلا
كرّحت ءازإ ثادحألا نمضتي يفظوم ش ةطر نم اسنرف نيفظومو نم برتنألا  ,لو م ,ن
اًيناتيروم قيرف
ىلع نيّبت كيكفتو ةكبشلا ةيمارجإلا يتلا ناﺁ ,ت ﻩل ,ا ص  ,تال ف ,ي كيجلب ,ا
ناجديبأ نويلو  .دعاس قيرفلا
 ,بر سإو  ,ايناب كلمملاو ,ة حتملا  ,ةد نفو  ,اليوز  .قو ,د تدأ ندوﻩج ,ا ملا  ,ةﺁرتش لإ ,ى
نرفو  ,اس يناملأو ,ا غملاو
،ءارمحلا امب ﻩيف  ,ا ن  ,ةرش ب  ,نأش جن ,ل لا  ,سيئر تيروملا  ,ينا لا ، ,قباس لاو  ,يذ
رادصإ ديدعلا نم تارشنلا
فقوأ انﻩ يف برغملا دعب ةعبرأ عيباسأ .
،ماعلا تﻩبّن تايالولا ةدحتملا زﺁرم تايلمعلا قيسنتلاو يف برتنألا  ,لو لإ ,ى نأ
يف • ناريزح  /وينوي اذﻩ

ةدابإلاب ةيعامجلا يف ادناور رداغ تايالولا حتملا  ,ةد ﻩجوتم ً ,ا لإ ,ى طم  ,را ش  ,لرا
دحأ نيرّافلا نيمﻩتملا
لع ,ى م  ,نت لحر ,ة يوج ,ة بع ,ر حملا  ,طي لطألا  ,يس  .ناﺁو ,ت ل  ,انيد س  ,تاعا قف ,ط
لوغيد يف سيراب نرفب ,س ا
ينطولا يف سيراب عمو بتكملا ﺁرملا  ,يز لا  ,ينطو ف ,ي شاو  ,نطن ضإ  ,ةفا
لمعنل عم بتكملا يزﺁرملا
جﻩلاو  ,ةر خألا  ,ىر ﺁو  ,كلذ م ,ع تارازو علا  ,لد ف ,ي نرف  ,اس ناورو  ,اد يالولاو  ,تا
لإ ,ى س  ,تاطل لا  ,ةطرش
ةدحتملا دﺁأتلل نم ﻩنأ فقويُس روف ﻩلوزن نم ،ةرئاطلا اذكﻩو ناﺁ .
،يضاملا يف  31نيرشت لوألا  /ربوتﺁأ  ، 2007تردصأ ةمكحم ةينابسإ اًماكحأ دض 21
موي • ءاعبرألا
يف تاريجفتلا ةعورملا يتلا تعقو ف ,ي  11راذﺁ /م  ,سرا  2004ف ,ي طق  ,تارا يردم ,د
اًيباﻩرإ مﻩطروتل
,ي ن ,ذ اﻩرﺁ عيمج ً,ا ب  ,لكش يّج ,د  .ﺁو  ,نا حأ ,د ملا  ,ىعد لع  ,مﻩي ﻩ ,و ، Abdulmajid Bouchar
سإب ، ,ايناب تلاو
س جفتملا  ,تار تعال  ,تاءاد  11راذﺁ  /م  ,سرا  .نﻩو  ,كا
ظنت  ,مي ﻩرإ  ,يبا نوكلو ,ﻩ ي  ,ر ّ
يذلا نيدأ ﻩئامتنال ىلإ
اﻩيلإ طئاسو مالعإلا يف اﻩتيطغت ةمﺁاحملل  .الول دوﻩج نبتاكم  ,ا يزﺁرملا ,ة ينطولا ,ة
ةقيقح ةماﻩ مل رشت
ي نأ ىقبي روﺁذملا ًارّاف ىلإ مويلا .
،قارعلاو ةنامأو لوبرتنألا ،ةماعلا ناﺁ لمتح ُ
يف اينابسإ ايبرصو
ت ، ,رﺁذ ﻩو ,ي نأ ,ﻩ ح  ,ني ي  ,مت قلا ,ضب لع ,ى ف  ,نيرّا لطم  ,نيبو لع ,ى لا  ,ديعص
كانﻩو ةعقاو ىرخأ اًردان م ,ا
نم بتاكملا ةيزﺁرملا ةينطولا مﻩ نيذلا لقني  ,نو يلعف ً,ا ئلوأ ,ك لطملا  ,نيبو .
يلودلا نإف يفظوم ةطرشلا
ةيضقو  Boucharسيئرو وريبلا قباسلا يروميجوف نالاثم ىلع كلذ .
يضاملا شتفملاب ماعلا لل  ,ةطرش يزوو ,ر يلخادلا ,ة ف ,ي نغوأ  ,اد قانمل  ,ةش سإ  ,دان
،اًريخأو • تيقتلا عوبسألا
 ,ءا تسا  ,مﻩتفاض متجا  ,عا سؤر  ,ءا موكح  ,تا طبار ,ة ليونموكلا ,ث ف ,ي ت  ,نيرش
برتنألا  ,لو ﻩل ,م ينمأ ً,ا نثأ
 2007يذلا عمجيس  53سيئر ةموكح نولثمي  %30نم ناكس ملاعلا  .قوتنو ,ع نأ عجت ,ل
يناثلا  /ربمفون
لوأ دلب يقيرفإ رداق ىلع بصن انتموظنم ةيلﺁلا قيقدتلل يف ج  ,تازاو لا  ,رفس
ﻩذﻩ ةردابملا نم ادنغوأ
 ، MINDيتلا ثدحت سيئرلا اﻩنع اذﻩ حابصلا .
 ,لو ن  ,طش لع ,ى لا  ,ديعص لا  ,يلود قو  ,ردا لع ,ى م  ,ةدعاس ﺁ ,ل لب ,د م ,ن نادلب ,ﻩ
نإ ﻩذﻩ ةلثمألا ت  ,ريش لإ ,ى نأ برتنألا
فلا  ,نيرّا لإ ,ى لادعلا ,ة يامحو ,ة م  ,مﻩينطاو  .مو ,ا م ,ن حأ ,د عي  ,فر لذ ,ك ثﺁأ ,ر م ,ن
ءاضعألا يف ت  ,ميلس جملا  ,نيمر
راشأ ريزولا ىلإ تاريجفت رادلا ءاضيبلا انﻩ يف برغملا  .ثإ ,ر لذ ,ك تعالا  ,ءاد
انيفيضم انﻩ يف برغملا  .دقو

يف نيبت كم  ,نا حأ ,د ملا  ,نيﻩوبش لطملا  ,نيبو ل  ,ىد لا  ,تاطلس يبرغملا ,ة ف ,ي
،يباﻩرإلا تدعاس ش ةكب لوبرتنألا
,ي فخإ  ,ءا تيوﻩ ,ﻩ يقيقحلا ,ة ساب  ,مادخت سا ,م خﺁ ، ,ر كل ,ن فب  ,لض بت  ,لدا
علا  ,قار  .ظعمﺁو ,م ﻩلا ، ,نيبرا ح  ,لوا نعملا
يف برغملا قارعلاو تايالولاو ،ةدحتملا حيتأ يقوت ,ف ﻩ  ,اذ ﻩرإلا  ,يبا ملا ,ش ﻩوب
تانايب تامصبلا نيب ةطرشلا
اضيأ .
 ,ينا ميف ,ا ننيب ,ا ننأل ,ا نلقن ,ا مظنملا ,ة لإ ,ى قلا  ,نر حلا  ,يدا علاو ، ,نيرش
يئالمز ءازعألا  ،دق عزنن لإ ,ى بت  ,لدا ﻩتلا
اليو صو  ,بع ا  .ملاف  ,لبقتس لمي ,ي نيلع ,ا نأ عن  ,زز ق  ,انتارد يناديملا ,ة لع ,ى
يغ ,ر نأ يرطلا ,ق نمامأ ,ا م ,ا لاز ط ,
ةيزﺁرملا ةينطولا ةلاغش لع ,ى م  ,راد لا  ,ةعاس ليطو ,ة يأ  ,ما سألا ، ,عوب نيلعو ,ا
كرحتلا  .انيلعو نأ لعجن انبتاكم
 I-24/7لإ ,ى م ,ا عتي  ,ىد تاكملا ,ب يزﺁرملا ,ة ينطولا ، ,ة نأو فرن ,ع ناكم ,ة تاكملا ,ب
نأ سون ,ع طن  ,قا خ  ,تامد
نأو ن  ,نمض صو  ,اﻩلو ماكلا ,ل فلاو  ,يرو لإ ,ى يمج ,ع عاوق ,د نايبلا  ,تا ينطولا ,ة
يزﺁرملا ,ة ينطولا ,ة ف ,ي لب  ,اﻩناد
ةمئالملا .
 186ادلب يف عضو حيتي اﻩل درلا لكشب ينﺁ ىلع قتلا  ,تايص وأ بلطلا  ,تا
اﻩنيح طقف نوكتس نتكبش ا يتلا مضت
ةرداصلا نع يأ دلب يف لﺁ ءاجرأ ملاعلا .
ةزيمتم وأ ةلجاع ال يفكي  .انيلعف قيبطت ىلعأ ريياعملا يف لﺁ ق  ,ةيض لع ,ى
درجمو حاجنلا يف ةلماعم اياضق
ﻩجو  ,ني م ,ن وأ ج ,ﻩ نلمع ,ا  :قيرطلا ,ة تلا ,ي بتن  __________,لدا ﻩب ,ا مولعملا  ,تا
ح  ,ةد  .لبلو  ,غو لذ ، ,ك نيلع ,ا نأ يغن ,ر ج  ,ايرذ
نتانايب ا  .ةردابملاو ةئيرجلا يتلا اﻩانيمس  I-linkريغتس ةقيرطلا يتلا اﻩعبتت
ةقيرطلاو يتلا ىصّقتن اﻩب دعاوق
 I-24/7قيرطلا ,ة تلا ,ي صاوتت ,ل ﻩب ,ا لا  ,ةطرش يلود  ,ا  .تسو  ,نوعمس يزملا ,د
ةطرشلا يف اﻩلمع ايلود امﺁ تريغ
نع كلذ ادغ .
يتلا انﻩجاوت يف نرقلا حلا  ,يدا علاو ، ,نيرش ملﺁ ,ا ﻩظ  ,تر نل ,ا جاحلا ,ة لإ ,ى
املﺁو انقمعت يف سرادت تايدحتلا
ىلع ديعصلا ،يملاعلا املﺁو ﺁ  ,نا لع ,ى برتنألا  ,لو نأ يمتي ,ز نأو كي  ,نو
ةيجيتارتسا بيردت مظتنم سناجتمو
انلعج فيضن بيردتلا ىلإ انفئاظو ةيساسألا ودغيل انتفيظو ةيساسألا ةعبارلا .
ﻩتوص ،اعومسم رمألا يذلا

داسفلا يف ملاعلا برق انييف ف ,ي منلا  ,اس م ,ا لاز ,ت م  ,ةرمتس ب ,ال ت ، ,ريخأ
اندوﻩجو ءاشنإل لوأ ةيميداﺁأ ةحفاكمل
تعت  ,فر ننأب ، ,ا ملاط ,ا ل ,م ن  ,فدﻩتس حنو  ,برا فلا ، ,داس ف  ,نإ سإ  ,انتيجيتارت
ﻩو ,ي ت  ,رﺁّذ ب  ,نأ عومجملا ,ة لا  ,ةيطرش
اﻩلمﺁأب انتيلاعفو يف ذافنإ مكح نوناقلا زيزعتو نواعتلا يلودلا فوس لشفت .
ثادحتسال زﺁارم ةيملاع ةيميلقإو حفاكمل ,ة جإلا ، ,مار نأل عيبطلا ,ة صختملا  ,ةص
دقلو انأدب يف عضو سسألا
نيرشعلاو بلطتت مج ,ع م  ,دراو لا  ,ةطرش للحملاو  ,ني بخو  ,ءار طقلا  ,عا خلا ,صا
ةدقعملاو مئارجل نرقلا يداحلا
زيﺁرتل اندوﻩج ىلع تالاجم مئارجلا ةرطخلا ةئشانلاو اثيدح .
اذﻩو بلطتي امعد اعفدو ايدايق نم ءاسؤر ةطرشلا يف اننادلب ءاضعألا لا . 186
فرّعتنل ىلع
ةطرش نادلبلا
غنوﻩ غنوﺁ ، /نيصلا
مل رﺁَذت مﻩؤامسأ
يف ةرود ةيعمجلا

سؤر  ,ءا لا  ,ةطرش لا  ,نيذ سا  ,اوملت ﻩم  ,مﻩما نم ,ذ ةرود يعمجلا ,ة
اوحمسا يل ذخأب ليلقلا نم تقولا
ةيلاتلا فوقولا ، :ابورأ ،نيرحبلا ،شدالغنب ،اكيجلب نب ، ,ني
ةماعلا ةريخألا  .ءاجرلا نم ءاسؤر
،ايبمولوﺁ ،اسنرف ،نوباغلا ،ايلاطيإ ،ايفتال ،وﺁانوم ،ايريجين
،اناوستوب ،ليزاربلا ،ادنﺁ
فوقولا  .مساب سيئر لوبرتنألا ةنجللاو يذيفنتلا ,ة يمجو ,ع
ةدنلوب ةدنلياتو  .ءاجرلا نم نيذلا
ةماعلا ﻩذﻩ  .امﺁ وجرأ م ,ن عأ  ,ءاض نجللا ,ة يذيفنتلا ,ة قولا  ,فو
نادلبلا ،ءاضعألا بحرأ مكب
مﻩركشل ىلع مﻩمعد ذنم يلوت بصنم نيمألا ماعلا .

وجرأ اًضيأ نم عيمج ءاسؤر بتاكملا ةيزﺁرملا ةينطولا فوقولا فرعتنل مﻩيلع .
طبترم لكشب قيثو دارفألاب  -صاخشألا لا  ,نيذ سرّكي  ,نو فنأ  ,مﻩس موقيو  ,نو
امﺁ ملعن ،اًعيمج لمعلا يطرشلا
,ة ملا  ,نينطاو عمتجملاو  ,تا  .م ,ا م ,ن ش  ,ءي ثﺁأ ,ر يمﻩأ ,ة م ,ن سا  ,رامثت مظنملا ,ة
يموي ,ا تب  ,تايحض مج ,ة يامحل
يف زيﺁرتلا لع ,ى فألا  ,دار  .نإو فأ  ,لض طإ  ,ءار قلتت  ,ﻩا يأ مظنم ,ة ﻩ ,و
رمتسملا يف ﻩيفظوم ا  .رمتسي لوبرتنألا
ةيلاع نوسرّكمو ةمدخلل ىلإ حتلالا  ,قا ﻩب ,ا يإل  ,اﻩلاص لإ ,ى م  ,تايوتس لعأ ,ى
نأ ىعسي صاخشأ ووذ تالﻩؤم
ىلعأو .
ياغ ,ة خفلا ,ر ب  ,نيفظوملا لا  ,نيذ معأ ,ل ﻩعم ,م ﺁ ,ل ي  ,مو ف ,ي نامأ ,ة برتنألا  ,لو
ﻩذﻩو يﻩ لاح ،لوبرتنألا انأو يف
ةماعلا .

ةدايس ،سيئرلا
يلاعم ،ةريزولا
يلاعم ،ريزولا
يتاديس يتداسو نيسلاجلا ىلع ،ةصنملا
ءاضعأ ةنجللا ةيذيفنتلا ،نيمرتحملا
ءاسؤر ةطرشلا ،نيمرتحملا
ءاسؤر بتاكملا ةيزﺁرملا ةينطولا نيمرتحملا
يئالمز ،نيمرتحملا
ف لع  ,مكي ملح ,ي علطتو  ,يتا نلاب  ,ةبس
 ,مكن علا ، ,ما نأو ,ا م ,ن تﻩج ,ي ل ,م خأ ِ ,
دقل متعضو يب ةقث ةغلاب بتعاب  ,يرا يمأ
,ي برتنألل  ,لو ف ,ي قلا  ,نر حلا  ,يدا علاو ، ,نيرش حأ  ,مكثد ع ,ن ش  ,ةكب ثﺁأ ,ر
برتنألل  ,لو  .نع  ,امد حأ  ,مكث ّد ع ,ن تيؤر
رثﺁأ ةباجتسا دراومبو ربﺁأ ةنوﱠكم نم ةزﻩجأ ةطرش بتاكمو يزﺁرم ,ة ينطو ,ة ف ,ي 186
،اًلعافت رثﺁأ ،ةظقي
يلمع نيمأﺁ ماع لوأل ةرم ماع  ، 2000مل نكي لذ ,ك ثﺁأ ,ر م ,ن جم  ,در لح ، ,م كل ,ن
اًدلب وضع ًا  .امدنع ترشاب
دﻩشي نأ ةكبش لوبرتنألا يف نرقلا يداحلا نيرشعلاو تلعج اذﻩ لحلا ,م قأ  ,بر
نﺁلا عيطتسي ملاعلا ﻩلمﺁأب نأ
نم عقاولا .
، ,ركش باينلاب ,ة ع ,ن لبلا  ,ناد لا  186 ,عألا  ,ءاض ف ,ي برتنألا ، ,لو يلإ ,ك عم  ,يلا
فو ,ي تخلا ، ,ما دوأ قت  ,ميد يزج ,ل لا
مكتفاضتسال ةميركلا ةرودل يعمجلا ,ة ماعلا ,ة  .نإ نجل  ,مكت ظنتلا يمي ,ة ﺁءالمزو ,م
ريزولا ىلإو ةكلمملا ةيبرغملا
ةبراغملا دق اوزواجت لﺁ نتاعقوت ا  .امﺁ بغرأ ميدقتب حأ ,ر ﻩتلا  ,ينا غملل  ,بر
نم يفظوم ةطرشلا نينطاوملاو
ةبسانمب ىرﺁذلا نيسمخلا ﻩمامضنال ىلإ لوبرتنألا .
يلخادلا ,ة نرفلا  ,ةيس لا  ,ةديس يم  ,ليش يلﺁ ,و م  ,يرا نال  ,اﻩمامض نيلإ ,ا يلا  ,مو .
سا  ,اوحم ل ,ي نﺁلا يحرتلاب ,ب ب  ,ةريزو
زيزعتل عتلا  ,نوا لا  ,يطرش لا  ,يلود عجو ,ل ملا  ,نينطاو ف ,ي نرف  ,اس
انعيمج فرعن كمعد كمازتلاو نييئانثتسالا
,ن مألا  ,نا  .قل ,د لعج ,ت لا  ,ةديس يم  ,ليش يلﺁ ,و م  ,يرا م ,ن ﻩتايولوأ ,ا خشلا  ,ةيص
ملاعلاو عمجأ نوشيعي ف ,ي يزم ,د م
ةحفاكمل مارجإلا تلا ,ي ني  ,اﻩئش برتنألا  ,لو س  ,رت زكت لإ ,ى قالع  ,تا نيتم ,ة
نامض نأ زﺁارملا ةيملاعلا ةيميلقإلاو
فيضملا اسنرف  .يلاعم ،ةريزولا كركشن لكشب صاخ ىلع اذﻩ دﻩعتلا يصخشلا .
عم اندلب
لمﺁ اننأ ءاﻩتناب ﻩذﻩ يعمجلا ,ة ماعلا ,ة س  ,نوكن ق ,د نعنقأ  ,مﺁا ب  ,نأ برتنألا  ,لو
يئالمز ،ءازعألا يتاديس ،يتداسو
يف نرقلا يداحلا نيرشعلاو وﻩ عقاو ال لايخ .

ظوم ,ف ش  ,ةطر ف ,ي علا  ,ملا  .نأ  ,مت م ,ن نوطعت ,ﻩ تردق ,ﻩ يغ ,ر حملا  ,ةدود يحب ,ث
لوبرتنألا مكتمظنم ةمظنمو ﺁ ,ل
ﻩجاون اًعم تايلوؤسملا تايدحتلاو .
،نيفظوملا نم مﻩمدقأ ىلإ ،مﻩثدحأ نورعشي مﻩئامتناب ىلإ لوبرتنألا ننأو ,ا ال ن  ,لاز
انيلع دﺁأتلا نم نأ عيمج
ةصصختم ةسرّكمو عيمجل يفظوم ةطرشلا تائيﻩو ذافنإ نوناقلا يف ملاعلا عمجأ .
ةكبش ةيح
 ، Muchas gracias ، Merci beaucoup ، Thank youاًركش .
__

